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PREFÁCIO 

A Controladoria-Geral da União e o Ministério do Planejamento editaram a 
Instrução Normativa Conjunta nº1/MPOG-CGU, de 10 de maio de 2016, versando sobre 
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal, 
definindo três camadas, ou linhas de defesa, para que as organizações públicas alcancem seus 
objetivos. 

A primeira linha ou camada de defesa constitui-se dos controles internos da 
gestão, operados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução de atividades e 
tarefas, e dimensionados e desenvolvidos na proporção desses, de acordo com a natureza, 
complexidade, estrutura e missão da organização. No Comando da Aeronáutica (COMAER), 
os controles internos da gestão devem ser implementados como ações contínuas e intrínsecas 
às atividades da organização e baseados no gerenciamento de riscos e estruturados para 
oferecer segurança de que os objetivos da organização sejam alcançados. A clareza desses 
objetivos é pré-requisito para a eficácia do funcionamento da segunda linha ou camada de 
defesa. 

A segunda linha ou camada de defesa, no âmbito do Comando da Aeronáutica, 
são as instâncias que realizam a função de supervisão - os Órgãos Centrais dos Sistemas e as 
Organizações Militares hierarquicamente superiores às demais da mesma estrutura 
regulamentar. 

A terceira linha de defesa é constituída, no âmbito do Comando da 
Aeronáutica, pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR), como Unidade de 
Auditoria Interna Governamental, sendo o responsável por avaliar a operacionalização dos 
controles internos da gestão implementados pela primeira linha de defesa (executada por 
todos os níveis de gestão dentro da organização) e supervisionados pela segunda linha de 
defesa (executada por instâncias específicas). 

O CENCIAR não atua como partícipe da gestão (cogestão), mas dessa se 
dissocia, a fim de preservar sua independência e sua isenção na avaliação do órgão executor. 

A Auditoria Interna Governamental é uma atividade independente e objetiva de 
avaliação (assurance) e de consultoria, destinada a agregar valor e contribuir para aprimorar 
as operações e os controles internos de uma organização. A Auditoria Interna Governamental 
auxilia a organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem 
sistemática e disciplinada para avaliar a eficácia dos processos de gestão de riscos, controle e 
governança. 

Nesse contexto, e conforme disciplinado na presente Norma de Sistema, o 
Centro de Controle Interno da Aeronáutica foi designado como Órgão Central do Sistema de 
Controles Internos da Aeronáutica (SISCONIAER), para realizar as atividades relacionadas à 
orientação e ao aperfeiçoamento dos normativos referentes aos Órgãos Centrais dos Sistemas 
(segunda linha de defesa) para implementação dos controles internos da gestão (primeira linha 
de defesa), em todos os níveis das estruturas organizacionais do Comando da Aeronáutica. 

 



NSCA 179-1/2018  
 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE  

A presente Norma de Sistema tem por finalidade disciplinar as atividades do 
Sistema de Controles Internos da Aeronáutica (SISCONIAER) relacionadas à orientação e ao 
aperfeiçoamento das normas referentes à implementação dos controles internos da gestão, que 
deverão ser estruturados pela Administração do COMAER visando oferecer segurança 
razoável para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados por todos os níveis das 
estruturas organizacionais. 

1.2 CONCEITUAÇÕES 

1.2.1 AUDITORIA 

A auditoria é uma técnica de trabalho que visa a avaliar a gestão pública sob o 
enfoque dos seus processos e dos resultados gerenciais. 

1.2.2 AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 

A Auditoria Interna Governamental é uma atividade independente e objetiva de 
avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização, com o propósito de aumentar e proteger o valor organizacional das instituições 
públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco. 

1.2.3 CONSULTORIA 

Consultoria é uma atividade de assessoria e aconselhamento, sem a avocação 
de qualquer responsabilidade, realizada pela Unidade de Auditoria Interna Governamental 
(UAIG), por solicitação específica de gestor público e condizente com os valores, as 
estratégias e os objetivos da Unidade Gestora auditada, abordando assuntos estratégicos da 
gestão, tais como os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles 
internos. 

1.2.4 CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO 

Os controles internos da gestão são o conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de 
documentos e informações, dentre outros, operacionalizados de forma integrada pela alta 
administração e pelo corpo de servidores públicos, militares e empregados dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, destinados a enfrentar os riscos e fornecer 
segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os objetivos gerais sejam 
alcançados. 

1.2.5 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização é uma técnica de trabalho que visa a comprovar se o objeto dos 
programas de governo corresponde ao estabelecido, precipuamente mediante inspeção física. 
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1.2.6 RISCO 

Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a impactar o 
cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade. 

1.3 SIGLAS 
   

CENCIAR - Centro de Controle Interno da Aeronáutica; 

COMAER - Comando da Aeronáutica; 

EMAER - Estado-Maior da Aeronáutica; 

ODGSA - Órgãos de Direção-Geral, Direção Setorial e de 
Assistência Direta e Imediata ao Comandante da 
Aeronáutica; 

OM - Organização Militar; 

SFC - Secretaria Federal de Controle Interno; 

SISCONIAER - Sistema de Controles Internos da Aeronáutica; 

UAIG - Unidade de Auditoria Interna Governamental; e 

UG - Unidade Gestora. 

1.4 ÂMBITO 

A presente Norma de Sistema aplica-se ao Comando da Aeronáutica. 
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2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

2.1 DO ÓRGÃO CENTRAL 

2.1.1 COMPETÊNCIAS 

Ao CENCIAR, como Órgão Central do SISCONIAER, compete orientar os 
Órgãos Executivos quanto: 

a) à implementação, manutenção, monitoramento e revisão dos controles 
internos da gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o 
gerenciamento de riscos e seus possíveis impactos na consecução dos 
objetivos estabelecidos; 

b) à operação dos controles internos da gestão por todos os agentes públicos 
responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos processos 
finalísticos, de suporte e de gerenciamento; 

c) à definição e à operacionalização dos controles internos, considerando a 
mitigação dos riscos e os objetivos estabelecidos; 

d) à adoção dos controles internos mais adequados, em resposta aos riscos e ao 
seu impacto sobre os objetivos organizacionais; 

e) à adoção dos controles da gestão efetivos e consistentes com a natureza, 
complexidade e riscos das operações realizadas; 

f) à integração dos controles internos da gestão no processo administrativo, 
com base no gerenciamento de riscos; 

g) à aplicação dos componentes dos controles internos da gestão e do 
gerenciamento de riscos em todos os níveis, contemplando as funções 
desempenhadas e os cargos exercidos pelos agentes públicos, a estrutura da 
Unidade Gestora (UG) e dos Órgãos de Direção-Geral, Direção Setorial e de 
Assistência Direta e Imediata ao Comandante da Aeronáutica (ODGSA); 

h) à garantia e adoção, da parte dos Dirigentes Máximos dos ODGSA e de suas 
Organizações Militares subordinadas, de procedimentos efetivos de 
implementação de controles internos da gestão, como prática de 
gerenciamento de riscos; 

i) aos componentes dos controles internos da gestão - ambiente de controle, 
avaliação de riscos, atividades de controles internos, informação e 
comunicação e monitoramento; 

j) à integração, ao processo de gestão, de adequados controles internos da 
gestão, dimensionados e desenvolvidos na proporção requerida pelos riscos, 
de acordo com a natureza, complexidade, estrutura e missão da UG ou OM; 

k) à integração dos controles internos da gestão nas atividades, planos, ações, 
políticas, sistemas, recursos e esforços de todos os agentes públicos, 
fornecendo segurança razoável para o alcance dos objetivos e o 
cumprimento da missão da UG ou OM; 
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l) à implementação de controles internos de modo contínuo, como uma série de 
ações entremeadas nas atividades da organização, inerentes à prática 
rotineira de gestão; e 

m) à supervisão e monitoramento dos controles internos implementados por 
seus elos sistêmicos. 

2.1.2 CONSULTORIA E AVALIAÇÃO 

Complementando as atividades normatizadas pelo EMAER, o CENCIAR 
apoiará as UG na estruturação e efetivo funcionamento da primeira e da segunda linha de 
defesa da gestão, por meio da prestação de serviços de consultoria e de avaliação dos 
processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos, empregando, dentre 
outras, as técnicas de auditoria e de fiscalização. 

2.2 DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

2.2.1 COMPETÊNCIAS 

Aos Órgãos Executivos do SISCONIAER compete: 

a) mapear processos operacionais de sua responsabilidade, estabelecendo, 
supervisionando e monitorando a implementação dos adequados controles 
internos da gestão, em sua estrutura e em seus elos sistêmicos; 

b) adotar controles internos da gestão, definindo as respostas aos riscos e seus 
possíveis impactos na consecução dos objetivos estabelecidos; 

c) operar os controles internos da gestão na condução de atividades e tarefas, 
no âmbito dos processos finalísticos, de suporte e de gerenciamento; 

d) definir e operacionalizar controles internos, considerando a mitigação dos 
riscos e os objetivos estabelecidos; 

e) adotar os controles internos da gestão mais adequados, efetivos e 
consistentes com a natureza, complexidade e riscos das operações 
realizadas, e em resposta aos riscos e ao seu impacto sobre os objetivos 
organizacionais; 

f) integrar os controles internos da gestão no processo administrativo, com base 
no gerenciamento de riscos; 

g) aplicar os componentes dos controles internos da gestão e do gerenciamento 
de riscos, em todos os processos operacionais de sua responsabilidade; 

h) garantir a adoção de procedimentos efetivos de implementação de controles 
internos da gestão como prática de gerenciamento de riscos; 

i) observar, quando da adoção dos controles internos da gestão, os seus 
componentes – ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de 
controles internos, informação e comunicação e monitoramento; 

j) integrar, ao processo administrativo, os adequados controles internos da 
gestão, dimensionados e desenvolvidos na proporção requerida pelos riscos, 
de acordo com a natureza, complexidade, missão e estrutura organizacional; 

k) integrar os controles internos da gestão às atividades, tarefas, planos, ações, 
políticas, sistemas, recursos e esforços de todos os agentes públicos, 
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fornecendo segurança razoável para o alcance dos objetivos estabelecidos e 
o cumprimento da missão organizacional; e 

l) implementar, de modo contínuo, controles internos da gestão como uma série 
de ações entremeadas nas atividades da organização, inerentes à prática 
administrativa de rotina. 

2.2.2 RELACIONAMENTO SISTÊMICO 

Os Órgãos Executivos do SISCONIAER ficam sujeitos ao Órgão Central do 
Sistema quanto à orientação normativa, controle, supervisão técnica e fiscalização dos 
processos de implementação e operação continuada dos controles internos da gestão, 
respeitada a subordinação hierárquica às organizações em cuja estrutura organizacional 
estejam integrados. 

2.3 AS TRÊS LINHAS DE DEFESA 

O SISCONIAER alinha-se ao modelo das Três Linhas de Defesa (Anexo B), 
que é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação no processo de gerenciamento 
de riscos e no estabelecimento da estrutura de controles internos: 

a) esclarece os papéis e responsabilidades essenciais; 

b) apresenta um novo ponto de vista sobre as operações; 

c) ajuda a garantir o sucesso contínuo das iniciativas de gerenciamento de 
riscos; 

d) de maneira clara, comunica as responsabilidades de todos os envolvidos; e 

e) provê uma atuação coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas. 

2.3.1 PRIMEIRA LINHA DE DEFESA 

A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e 
mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos 
internos destinados a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e 
objetivos da organização. 

2.3.1.1 Controles primários dos Agentes da Administração 

A primeira linha de defesa contempla os controles primários, que devem ser 
instituídos e mantidos pelos Agentes da Administração que participam do processo de 
implementação das políticas públicas durante a execução de atividades e tarefas, no âmbito de 
seus macroprocessos finalísticos e de suporte. 

2.3.1.2 Integração e dimensionamento 

De forma a assegurar sua adequação e eficácia, os controles internos devem ser 
integrados ao processo de gestão, dimensionados e desenvolvidos na proporção requerida 
pelos riscos, de acordo com a natureza, a complexidade, a estrutura e a missão da 
organização. 
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2.3.2 SEGUNDA LINHA DE DEFESA 

As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e 
objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e 
executadas de forma apropriada: no âmbito do COMAER, para a finalidade do 
SISCONIAER, são os Órgãos Centrais dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de 
Administração Financeira e de Contabilidade e os Órgãos Centrais dos Sistemas que com 
estes se relacionam. 

2.3.2.1 Apoio e supervisão 

Essas instâncias são destinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles 
internos da gestão por intermédio de normatizações dos processos a serem implementados e 
realizar atividades de supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito 
da primeira linha de defesa. As atividades da segunda linha de defesa incluem gerenciamento 
de riscos, conformidade, verificação de qualidade, controle financeiro, acompanhamento, 
orientação e treinamento. 

2.3.3 TERCEIRA LINHA DE DEFESA 

A terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria interna 
governamental, que, com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade, 
presta serviços de consultoria e de avaliação, por intermédio das técnicas de auditoria e 
fiscalização. No âmbito do COMAER, o CENCIAR é a UAIG. 

2.3.3.1 Avaliação e consultoria 

A atividade de auditoria interna governamental deve ser desempenhada com o 
propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação das 
organizações que as gerenciam. No âmbito do COMAER, os destinatários dos serviços de 
avaliação e de consultoria prestados pelo CENCIAR são os ODGSA, os Agentes da 
Administração e a sociedade. 

2.3.3.2 Apoio às Unidades Gestoras 

As UG deverão estruturar e efetivar o funcionamento da primeira e da segunda 
linha de defesa da gestão, com o apoio do CENCIAR, por meio da prestação de serviços de 
consultoria e da avaliação dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles 
internos. 
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3 ESTRUTURAÇÃO 

3.1 FORMATO RADIAL 

O SISCONIAER estruturado em formato radial, caracteriza-se pela 
simplicidade, na busca por produtividade e efetividade, conforme se apresenta no Anexo A. 

3.2 CANAIS DE SUBORDINAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O SISCONIAER desenvolve suas atividades por intermédio de uma estrutura 
radial, cujos canais de subordinação e comunicação interligam os Órgãos Centrais dos 
Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade e os 
Órgãos Centrais dos Sistemas que com estes se relacionam, permitindo a implementação de: 

a) formas de acompanhamento de resultados; 

b) soluções para melhoria do desempenho das organizações; 

c) instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em 
evidências; e 

d) normatização dos procedimentos administrativos quanto à gerencia de 
riscos, controles internos da gestão e governança. 

3.3 INTEGRAÇÃO 

O SISCONIAER, reunindo os Órgãos Centrais dos Sistemas de Planejamento e 
Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade e os Órgãos Centrais dos 
Sistemas que com estes se relacionam, realizará as atividades de planejamento, programação, 
organização, condução, coordenação e controle, para orientação a respeito da implementação 
integrada dos controles internos da gestão. 

3.4 FLUXO DE INFORMAÇÕES 

O SISCONIAER, tendo um caráter normativo, estabelecerá um fluxo de 
informações independentemente da cadeia hierárquica. 

3.5 ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

O SISCONIAER, sendo abrangente e complexo, conta em sua estrutura, com 
os Órgãos Centrais dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira 
e de Contabilidade e os Órgãos Centrais dos Sistemas que com estes se relacionam: 

a) Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) - Sistema de Pessoal da Aeronáutica 
(SISPAER); 

b) Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP) - Sistema de Assistência 
aos Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (SAIPAR); 

c) Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) - Sistema de 
Assistência Social do Comando da Aeronáutica (SAS); 

d) Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) - Sistema de 
Fardamento Reembolsável do Comando da Aeronáutica (SIFARE); 
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e) Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) - Sistema de 
Pagamento de Pessoal da Aeronáutica (SISPAGAER); 

f) Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) - Sistema de Provisões 
da Aeronáutica (SISPROV); 

g) Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) - Sistema de 
Subsistência da Aeronáutica (SISUB); 

h) Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (DIREF) - Sistema de 
Administração Financeira do Comando da Aeronáutica (SISFINAER); 

i) Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (DIREF) - Sistema de 
Contabilidade do Comando da Aeronáutica (SISCONTAER); 

j) Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (DIREF) - Sistema do 
Comércio Exterior no Comando da Aeronáutica (SISCOMAER); 

k) Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica (DIRINFRA) - Sistema de Contra 
incêndio do Comando da Aeronáutica (SISCON); 

l) Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica (DIRINFRA) - Sistema de 
Patrimônio do Comando da Aeronáutica (SISPAT); 

m) Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica (DIRINFRA) - Sistema de 
Transporte de Superfície do Ministério da Aeronáutica (SISTRAN); 

n) Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) - Sistema de 
Material Aeronáutico e Bélico (SISMAB); 

o) Diretoria de Saúde (DIRSA) - Sistema de Saúde do Comando da 
Aeronáutica (SISAU); e 

p) Diretoria de Tecnologia da Informação da Aeronáutica (DTI) - Sistema de 
Tecnologia da Informação do Comando da Aeronáutica (STI). 

3.5.1 DEMAIS ÓRGÃOS 

Além das UG enumeradas no item anterior, também são parte do 
SISCONIAER o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (CECOMSAER), canal 
oficial de comunicação do COMAER e órgão responsável pela transparência e pelas 
providências referentes à Lei de Acesso à Informação (LAI), e os demais órgãos responsáveis 
pela gestão de recursos públicos. 

3.5.2 GESTÃO INTERNA 

O CENCIAR, como Órgão Central do SISCONIAER, deverá adotar 
providências internas para a implementação dos controles internos em seus processos 
operacionais, mediante orientações de sua Subchefia de Controles e Processos, além da 
realização das atividades de auditoria e de fiscalização, pela Subchefia de Auditoria Interna 
Governamental. 
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4 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 APOIOS E SUBSÍDIOS 

Na execução de suas atribuições, o CENCIAR poderá solicitar apoio de outras 
organizações do COMAER, com o objetivo de complementar as atividades do SISCONIAER, 
em assuntos ligados à área técnica ou administrativa que requeiram conhecimento 
especializado. 

4.2 ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO 

Em decorrência da complexidade dos trabalhos, o CENCIAR poderá empregar 
pessoal de entidades públicas ou privadas para o assessoramento especializado. 

4.3 ATUALIZAÇÃO TÉCNICA  

Com objetivo de desenvolver os trabalhos e o intercâmbio de conhecimentos 
técnicos de interesse do Sistema, o CENCIAR promoverá a realização de reuniões de 
coordenação, cursos formais, seminários, workshops, encontros, visitas técnicas, cursos à 
distância e cursos de progressão profissional, dentre outros. 

4.4 REUNIÕES DE TRABALHO 

O CENCIAR realizará reuniões de trabalho com os elos do SISCONIAER 
para: 

a) promover a integração operacional; 

b) harmonizar a interpretação dos atos normativos; 

c) padronizar os procedimentos relativos às atividades em desenvolvimento; e 

d) avaliar as atividades em desenvolvimento, visando ao seu aperfeiçoamento. 

4.5 DESDOBRAMENTO NORMATIVO 

4.5.1 PELO ÓRGÃO CENTRAL 

O CENCIAR, como Órgão Central do SISCONIAER, poderá editar 
normativos complementares à esta Norma de Sistema. 

4.5.2 PELOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

No âmbito de seus sistemas, os elos do SISCONIAER deverão editar normas 
complementares a respeito da implementação dos controles internos da gestão e do 
gerenciamento de riscos, disciplinando os processos operacionais e observando a coerência 
com as publicações de maior hierarquia. 
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5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 VIGÊNCIA 

A presente Norma de Sistema decorre da edição da Portaria nº 576/GC3, de 2 
de maio de 2018, que instituiu o SISCONIAER, publicada no Diário Oficial da União nº 84, 
Seção 1, de 3 de maio de 2018, e transcrita no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 74, de 
4 de maio de 2018. 

5.2 SITUAÇÕES OMISSAS 

Os casos não previstos nesta Norma de Sistema serão submetidos ao 
Comandante da Aeronáutica, por intermédio do CENCIAR. 
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Anexo A - Estrutura radial do SISCONIAER 
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Anexo B - Linhas de Defesa 

 




